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บทคัดย่อ 
 
หัวข้องานวิจัย             รูปแบบการนิเทศภายในเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู 
                                  โรงเรียนราษีไศล (RASISALAI Model)  
ผู้วิจัย                          นางสุกัญญา ชะบาราษีบุษย์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ      โรงเรียนราษีไศล  

 
               การวิจัยในครั้งนี้มีจุดประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและสภาพความต้องการรูปแบบ 

การนิเทศภายในเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนราษีไศล 2) เพื่อพัฒนารูปแบบ
การนิเทศภายในเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนราษีไศล 3) เพื่อทดลองใช้
รูปแบบการนิเทศภายในเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนราษีไศล 4) เพื่อ
ประเมินผลกระทบการใช้รูปแบบการนิเทศภายในเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู
โรงเรียนราษไีศล ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) กลุ่มผู้ร่วมวิจัย จ านวน 98 คน ประกอบด้วย  
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 3 คน ครูผู้สอนโรงเรียนราษีไศล จ านวน 95 คน 2) กลุ่มเป้าหมาย 
ประกอบด้วย ครูผู้สอนท่ีเป็นกลุ่มผู้ร่วมวิจัย จ านวน 95 คน 3) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 100 คน 
ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์พี่เล้ียง ท่ีร่วมก ากับ ติดตาม ให้ค าปรึกษาและนิเทศภายในเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนราษีไศล จ านวน 2 คน และกลุ่มผู้ร่วมวิจัย จ านวน 98 คน 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ แบบวิเคราะห์เอกสาร แบบสัมภาษณ์ แบบประเมิน แบบสังเกต 
แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบบันทึกประเด็นสนทนากลุ่มและแบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย (%)  ̅) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D)  (

การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์เนื้อหา 
      ผลการวิจัยพบว่า 

               1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและสภาพความต้องการรูปแบบการนิเทศภายในเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรยีนราษีไศล พบว่า กฎหมาย นโยบาย และแนวคิด
ทฤษฎีทางการศึกษา ในระดับต่างๆ ล้วนให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ เช่น 
รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช 2544 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 52 ข้อเสนอแนะในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 2  

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพุทธศักราช 2546 มาตรา 49 ได้ก าหนดสาระและ
สมรรถนะในเรื่องต่างๆ ไว้ 9 เรื่อง เช่น การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาส าหรับครู  
การบริหารจัดการในช้ันเรียน และการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งมีความส าคัญยิ่ง
ต่อการพัฒนาท้ังตัวครูและผู้เรียน เป็นต้น ส่วนการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและสภาพ ความต้องการ
เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรยีนราษีไศล พบว่า ปัญหาท่ีต้องแก้ไขเร่งด่วนคือ       
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานยังต่ า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า ครู ยังขาดความรู้ 
ความเข้าใจและไม่ได้รับการพัฒนาในด้านสมรรถนะการจัดการเรียนรู้อย่างจริงจัง จากข้อมูลพื้นฐานและ
สภาพความต้องการดังกล่าวจึงน ามาสู่การพัฒนารปูแบบการนิเทศภายในเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัด    
การเรียนรู้ของครูโรงเรียนราษีไศล 



ข 
 

               2. การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู
โรงเรียนราษไีศล ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การศึกษาวิเคราะห์ 2) การออกแบบและการพัฒนา  
3) การทดลองใช้รูปแบบ และ 4) การประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบ ผลการออกแบบและพัฒนาได้
รูปแบบการนิเทศภายในเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนราษีไศล (RASISALAI 

Model) ซึ่งมีองค์ประกอบหลัก 9 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 R : Review Needs ศึกษาสภาพปัญหาและ 

ความต้องการ ขั้นที่ 2 A : Analysis of Curriculum วิเคราะห์หลักสูตร ขั้นที่ 3 S : Study O-NET 

Examination วิเคราะห์ข้อสอบ O-NET ขั้นที่ 4 I : Individual Growth วิธีจัดการเรียนรู้ ขั้นที่ 5 S : 

Study Lesson Plan การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ขั้นที่ 6 A : Action Learning การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ขั้นที่ 7 L : Level of Quality การวัดและประเมินผล ขั้นที่ 8 A : Assess Professional 

สรุป อภิปรายผล ขั้นที่ 9 I : Impact Information การย้อนกลับข้อมูล 

               3. ผลการใช้รูปแบบการนิเทศภายในเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู
โรงเรียนราษไีศล พบว่า 
                   3.1 ผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ มีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อ 1 โดยหลังการใช้รูปแบบการนิเทศภายใน

เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนราษไีศล (RASISALAI Model) (  ̅  = 35.37, 

S.D. = 1.47 ) สูงกว่า ก่อนการใช้รูปแบบการนิเทศภายในเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของ

ครูโรงเรียนราษีไศล (RASISALAI Model) (  ̅  = 23.83 , S.D. = 1.26) 

                   3.2 ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ โดยรวมมีค่าอยู่ในระดับ สูงมาก (  ̅  = 4.78, 

S.D. = 0.44) ยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อ 2 

                   3.3 ผลการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้โดยรวมมีค่าอยู่ในระดับ สูงมาก ( ̅ = 

4.67,S.D. = 0.48) ยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อท่ี 2 

              4. การประเมินผลกระทบการใช้รูปแบบการนิเทศภายในเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ 

การจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนราษีไศล พบว่า  
                     4.1 ความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบการนิเทศภายในเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัด 

การเรียนรู้ของครูโรงเรียนราษีไศล (RASISALAI Model) โดยภาพรวม อยู่ในระดับสูงมาก 
( ̅  = 4.76,S.D. = 0.42 ) ยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อ 3 
                      4.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยเปรียบเทียบระหว่างผลสัมฤทธิ์ปีการศึกษา 

ท่ีวิจัยกับผลสัมฤทธิ์ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา  
                        4.2.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561 มีค่าเฉล่ียสูงกว่า ปีการศึกษา 2560 จ านวน 3 กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ มีค่าเฉล่ียต่ ากว่า ปีการศึกษา2560 จ านวน 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
                      4.2.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561 มีค่าเฉล่ียสูงกว่า ปีการศึกษา2560 จ านวน 4 กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ มีค่าเฉล่ียต่ ากว่า ปีการศึกษา2560 จ านวน 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
                       4.2.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 



ค 
 

 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ แตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ  
ท่ีระดับ .05 โดยหลังการใช้รูปแบบการนิเทศภายในเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู

โรงเรียนราษไีศล (RASISALAI Model) ในปีการศึกษา 2561 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน มี

ค่าเฉล่ีย (  ̅  = 3.15, S.D. = 0.89 ) สูงกว่า ก่อนการใช้รูปแบบการนิเทศภายในเพื่อเสริมสร้าง

สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนราษีไศล (RASISALAI Model) ในปีการศึกษา 2560  

(  ̅  = 3.12, S.D. = 0.96) ยอมรับสมมติฐานการวิจัย ข้อท่ี 4 

                      4.2.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ แตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญ 

ทางสถิติ โดยหลังการใช้รูปแบบการนิเทศภายในเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู

โรงเรียนราษไีศล (RASISALAI Model) ในปีการศึกษา 2561 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  

มค่ีาเฉล่ีย (  ̅  = 3.24, S.D. = 0.94 ) สูงกว่า ก่อนการใช้รูปแบบการนิเทศภายในเพื่อเสริมสร้าง

สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนราษีไศล (RASISALAI Model) ในปีการศึกษา 2560  

(  ̅  = 3.15, S.D. = 0.90) ยอมรับสมมติฐานการวิจัย ข้อท่ี 4 

                    4.3 ผลจากการสนทนากลุ่มร่วมกัน โดยผู้วิจัย ผู้เช่ียวชาญ ศึกษานิเทศก์พี่เล้ียง 

คณะกรรมการนิเทศภายใน ผู้บริหารและครูกลุ่มเป้าหมาย สรุปว่า รูปแบบการนิเทศภายในเพื่อ

เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนราษีไศล (RASISALAI Model) ทุกองค์ประกอบมี 

ความเหมาะสม และสอดคล้องซึ่งกันและกัน เป็นกระบวนการท่ีมีประโยชน์มาก มีความต่อเนื่องและ

สัมพันธ์กันของแต่ละขั้นตอน ท าให้เกิดการพัฒนาท้ังด้านการพัฒนางานและองค์ความรู้ โดยครูต้องมี

ความมุ่งมั่นจริงใจในการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยความเต็มใจร่วมมือกัน มีความรับผิดชอบใน     

การท างานและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ผู้บริหารตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาบุคลากรครู  
ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ ส่ือ อุปกรณ์ ส่ิงอ านวยความสะดวกและสร้างขวัญก าลังใจให้กับครู 

เพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล  
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รายงานการประเมินโครงการ 
 
ชื่อเร่ือง                 รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพสู่ความเป็นเลิศ          

 ของนักเรียน  โรงเรียนราษีไศล 
ผู้รายงาน           นางสุกัญญา  ชะบาราษีบุษย์   
หน่วยงาน            โรงเรียนราษีไศล ต าบลเมืองคง   อ าเภอราษีไศล            
                           จังหวัดศรีสะเกษ  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
ปีที่ด าเนินโครงการ   ปีการศึกษา  2561 
 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

              การประเมินโครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพสู่ความเป็นเลิศของนักเรียน โรงเรียนราษีไศล 
มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อประเมินบริบทของโครงการ (Context Evaluation)  2) เพื่อประเมิน
ความเหมาะสมด้านปัจจัยเบ้ืองต้น (Input Evaluation)  3) เพื่อประเมินความเหมาะสม                
ด้านกระบวนการด าเนินการของโครงการ (Process  Evaluation) 4) เพื่อประเมินผลผลิตของ
โครงการ (Product  Evaluation) และ 5) เพื่อประเมินผลกระทบของโครงการ โดยใช้รูปแบบ   
การประเมินโครงการ แบบซิปป์ (CIPP Model) และการประเมินตัดสินคุณค่าเชิงธรรมชาติ  NV 
Models (Naturalistic Value - Oriented Evaluation) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการประเมิน ได้แก่ 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวน 13 คน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน จ านวน 9 คน 
ครูผู้สอน จ านวน  95  คน นักเรียน จ านวน  304  คน และผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 304 คน รวม
จ านวนท้ังส้ิน 725 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินได้แก่ 1) แบบสังเคราะห์เอกสาร ใช้เก็บข้อมูล
เกี่ยวกับบริบทของโครงการ  2) แบบสัมภาษณ์ ใช้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับบริบทของโครงการส่งเสริม
อัจฉริยภาพสู่ความเป็นเลิศของนักเรียน โรงเรียนราษไีศล ใช้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการให้ความรู้แก่ 
บุคลากรครูเรื่องการส่งเสริมอัจฉริยภาพสู่ความเป็นเลิศของนักเรียน โรงเรียนราษีไศล และใช้เก็บ 
ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการด าเนินงาน ผลผลิตของโครงการและผลกระทบ 
ท่ีเกิดจากการด าเนินงานแต่ละกิจกรรม จ านวนท้ังหมด 21 ฉบับ 3) แบบสอบถาม ใช้เก็บข้อมูล
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมก่อนการด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพสู่ความเป็นเลิศของ
นักเรียน โรงเรียนราษีไศล  ใช้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริม
อัจฉริยภาพสู่ความเป็นของนักเรียน ก่อนและหลัง การอบรมพัฒนาบุคลากรครู เรื่องการส่งเสริม
อัจฉริยภาพสู่ความเป็นเลิศของนักเรียน ส าหรับครู และใช้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นท่ีมีต่อ           
การจัดกิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพสู่ความเป็นเลิศของนักเรียน โรงเรียนราษีไศล  ด้านปัจจัย
เบ้ืองต้น กระบวนการด าเนินงาน และผลผลิตของแต่ละกิจกรรมย่อย เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวนท้ังหมด 21 ฉบับ  และ 4) แบบประเมิน ใช้เก็บ
ข้อมูลความคิดเห็นท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพสู่ความเป็นเลิศของนักเรียน โรงเรียนราษี

ไศล  จ านวน 5 ฉบับ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ค่าร้อยละ ((%%)) ค่าเฉล่ีย (( ̅) ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D) และการเปรียบเทียบกับเกณฑ์เฉล่ีย 
 



 ข 

             ผลการประเมินโครงการ สรุปได้ดังนี ้
   1. ผลการประเมินบริบทของโครงการ ได้แก่ ความต้องการและความจ าเป็น          
ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ ความเป็นไปได้ของโครงการ ความสอดคล้องกับนโยบายหน่วยงาน
ต้นสังกัด โดยรวมอยู่ในระดับ มากท่ีสุด  
   2. ผลการประเมินความเหมาะสมด้านปัจจัยเบ้ืองต้น ได้แก่ ความพร้อมของบุคลากร 
ความรู้ความเข้าใจ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ สถานท่ี การบริหารจัดการ หน่วยงานท่ีสนับสนุน ระบบ
ข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง โดยรวมอยู่ในระดับ มากท่ีสุด  
   3. ผลการประเมินความเหมาะสมด้านกระบวนการด าเนินการ ได้แก่ การวางแผน    
การด าเนินงานแต่ละกิจกรรมในโครงการ การประเมินผล และการน าผลไปปรับปรุงพัฒนา โดยรวม
อยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
   4. ผลการประเมินด้านผลผลิต สรุปได้ดังนี้ 
       4.1 ด้านระดับความรู้ความเข้าใจสภาพการด าเนินงานตามโครงการส่งเสริม
อัจฉริยภาพสู่ความเป็นเลิศของนักเรียน โรงเรียนราษีไศล  โดยรวมอยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
       4.2 ด้านคุณภาพกิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพสู่ความเป็นเลิศของนักเรียน โรงเรียน
ราษีไศล โดยรวมอยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
       4.3 ด้านคุณภาพของนักเรียนโรงเรียนราษีไศล หลังได้รับการส่งเสริมอัจฉริยภาพสู่
ความเป็นเลิศโดยรวมอยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
       4.4 ด้านคุณภาพของสถานศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานท่ี 5 จัดท า
และบริหารหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยรวมอยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
       4.5 ความพึงพอใจของ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน ครูผู้สอน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ท่ีมีต่อการด าเนินโครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพสู่
ความเป็นเลิศของนักเรียน โรงเรียนราษีไศล  โดยรวมอยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
   5. ผลการประเมินผลกระทบของโครงการ ได้แก่ ผลกระทบต่อ คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  ครูผู้สอน  นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน สรุปได้ดังนี ้
                5.1 ผลกระทบต่อนักเรียน นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และได้รับการพฒันา
อัจฉริยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านต่าง  ๆ มากขึ้น 
                5.2 ผลกระทบต่อโรงเรียน และครูผู้สอน คือครูมีศักยภาพในการปฏิบัติงานพิเศษ
มากขึ้น สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้ชัดเจน  ผู้บริหารได้แนวคิด           
ในการส่งเสริมอัจฉริยภาพสู่ความเป็นเลิศของนักเรียนมากขึ้น  มีผลงานได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการต่าง ๆ ท้ังในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ  มีช่ือเสียงท าใหไ้ด้รับศรัทธาและ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน   
                5.3 ผลกระทบต่อชุมชน ได้รับทราบข่าวสารของโรงเรียน  สัมพันธภาพโรงเรียน 
กับชุมชนเป็นไปในทางบวก ผู้ปกครอง ให้ความส าคัญต่อการศึกษามากขึ้น ผู้ปกครอง ชุมชน 
ศรัทธาและไว้วางใจโรงเรียน เกี่ยวกับการส่งเสริมอัจฉริยภาพของผู้เรียนท่ีมี ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล  
 


